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Anac elabora relatório exigido para a operação - Tribuna do Norte 
 
A Agência Nacional de Aviação Civil está em processo de elaboração do relatório da 
inspeção realizada, na semana passada, no Aeroporto Governador Aluízio Alves. Este 
relatório deverá culminar na homologação das empresas aéreas, processo 
fundamental para o início das operações, marcado para o dia 31 de maio.  
A inspeção do “lado Terra”  foi realizada,  ao longo da semana passada,  e “lado Ar” 
foi vistoriado entre 14 e 16 de abril. Ambos os relatórios devem ser  concluídos ainda 
esta semana.  
 
Só depois dos relatórios das duas inspeções e dos possíveis ajustes feitos pelas 
empresas aéreas é que a homologação sairá.  
Segundo a assessoria de imprensa da Inframérica, as obras do novo aeroporto, 
continuam com 99% de conclusão e que 1% restante, representam acabamentos, 
instalação de lojas e a transferência das  empresas aéreas. Na semana passada, o 
consórcio já deu início a ação de divulgação nos veículos de comunicação do início 
do funcionamento do aeroporto. 
 
Aéreas A Associação Brasileira das Empresas Aéreas (ABEAR) informou, também por 
meio da assessoria de imprensa que as companhias aéreas estão trabalhando dentro 
do cronograma para concluir tudo dentro do prazo estabelecimento pela Secretaria 
de Aviação Civil da Presidência da República (SAC). Mas não precisou em quantos 
porcento o processo está concluído. 
 
Amanhã, será a vez dos agentes de viagens visitarem a estrutura em busca de 
informações para orientar os passageiros que irão embarcar e desembarcar. O grupo 
deverá  conferir, por exemplo, as vias de acesso, conclusão das obras do terminal de 
passageiros, condições operacionais, tempo necessário para chegar ao aeroporto, 
valor do estacionamento e  valor do táxi para chegar a Natal. A visita será conduzida 
pela associação que representa o setor, a Abav/RN, com o apoio da Fecomércio/RN. 
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VEÍCULO: PORTAL NO MINUTO.COM          DATA: 26.05.14              
Linha de cabotagem no Porto de Natal reduz em 30% pagamento de frete de 
mercadorias - Blogs e Colunas - Nominuto.com 
 

 
  
Os presidentes da Federação das Indústrias do RN, Amaro Sales e Federação do 
Comércio do RN, Marcelo Queiroz e o de Bens, Serviços e Turismo do estado, 
Marcelo Fernandes de Queiroz e da Companhia Docas do RN (Codern), Pedro 
Terceiro e empresários se reúnem esta semana para passar o preto no branco com 
relação operação de uma linha de cabotagem (transporte por navios entre portos de 
um mesmo país) para o Porto de Natal. 
 
Já é chegada a hora de se resolver essa questão: a novela está pior do que remoção 
da pedra da bicuda que atrapalhava a entrada de navios de maior calado para ter 
acesso ao Porto de Natal. 
 
  É claro que a engenharia para fazer acontecer uma linha de cabotagem não é fácil, 
principalmente no Brasil, cheio de contrastes, má vontades e outras dificuldades que 
nem Freud explica. Mas, como a persistência vence os desafios, o presidente da 
Codern, Pedro Terceiro desde que assumiu o cargo vem lutando e agora se vê uma 
luz no túnel. 
 
   O gerente geral de Operações da empresa carioca Log-In Logística Intermodal, que 
pretende operar uma linha de cabotagem para o Porto de Natal, Celso Possas Júnior 
apresentou o projeto ao presidente da Fecomércio e da Codern confirmou que o 



 

Porto de Suape, em Recife, está trabalhando no limite e é um dos portos mais caros 
do mundo. “O porto de Pecém também opera no limite. Certamente que a operação 
de cabotagem no Porto de Natal é viável e irá atrair muitos empresários. O apoio da 
Fecomércio que se soma ao da Fiern, é fundamental para isto”, afirmou ele. 
 
No início desta semana, o diretor-presidente da empresa de cabotagem Log-in 
Logística Intermodal, Vital Jorge Lopes esteve em Natal destacando oficialmente o 
interesse na operação de linhas regulares no Porto de Natal. 
 
  A empresa planeja, gerencia e opera soluções para a movimentação de cargas de 
cabotagem. Vital Jorge explicou que a companhia tem uma ampla rede integrada 
que facilita a movimentação portuária e o transporte porta a porta. Ele explicou que 
a Log-in tem uma extensa malha intermodal, que permite abrangência geográfica 
com o Brasil e o Mercosul. O transporte porta a porta significa que a Log-in não só 
faz a linha portuária, mas também trata de toda a operação de transporte da carga, 
desde a coleta do produto na origem até a entrega no destino. “Isso garante 
facilidade no controle de todo o processo de gestão da cadeia logística e condições 
de competitividade”, explicou Vital Jorge. 
 
 Segundo Marcelo Queiroz a economia que as empresas podem fazer adotando a 
cabotagem em suas matrizes de transporte será compensadora. “Em média, estes 
custos tendem a cair cerca de 30%. É uma economia muito relevante. Além disso, 
temos o ganho de retirar milhares de caminhões de nossas ruas e rodovias e até, em 
um segundo momento, de possibilitarmos a redução dos preços de alguns itens ao 
consumidor”, assegurou. 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: PORTAL NO AR          DATA: 26.05.14              
Entidades veem Super Simples como progresso para redução tributária  
Há uma expectativa que as alterações finais do Projeto de Lei Complementar nº 
221/12 que muda o Supersimples [Estatuto da Micro e Pequena Empresa – Lei 
Complementar 123/06] sejam votadas nesta semana. 
 
O superintendente do Sebrae-RN, José Ferreira Melo, explicou que o projeto foi 
aprovado pelos deputados federais por unanimidade, o que será posto em votação 
são algumas sugestões dadas pelos parlamentares. 

“Houve um avanço muito grande”, 
declarou José Ferreira (Foto: Alberto Leandro) 
“O projeto já foi aprovado, está faltando votar os destaques, algumas sugestões 
específicas dos deputados. Também a tabela do Governo Federal sobre os impostos 
para serem acoplados no projeto”, detalhou Melo. 
 
Na visão de José Ferreira, o projeto do Super Simples está “ótimo”. “A parte mais 
difícil já foi superada, houve um avanço muito grande. A negociação não foi das 
melhores, é um jogo que um perde e outro ganha”, declarou o superintendente. 
 
O presidente da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Rio Grande 
do Norte (Fecomércio/RN), Marcelo Queiroz, reforçou que o apoio ao projeto que irá 
ajudar na redução da carga tributária para os pequenos e médios empreendedores. 
 

Marcelo Queiroz afirmou que a carga 
tributária brasileira é “insana”  (Foto: Wellington Rocha) 
“Num país onde temos a carga tributária insana e o emaranhado absurdo de leis e 
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de todos os entraves burocráticos possíveis e imagináveis, somos defensores de 
qualquer projeto que venha a contribuir, de alguma maneira, para reduzir este 
quadro que é tão repulsivo ao setor produtivo”, disparou Marcelo. 
 
O presidente da Fecomércio acrescentou que a expectativa da instituição é que a 
Câmara Federal vote o projeto “como uma forma de diminuir os impactos negativos 
das mudanças impostas”. 
 
Com as mudanças, o micro e pequeno empresário fará o pagamento único do 
Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). Atualmente, se paga o 
imposto quando o produto sai do estado de origem e entra no estado que será 
comercializado. 
 
O projeto também prevê que a Receita Federal considere apenas o faturamento 
anual e não a atividade da empresa para permitir o seu ingresso no Simples. 
 
Atualizado em 26 de maio às 18:42 
 
 
Classificação: Positiva 
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VEÍCULO: PORTAL NO MINUTO.COM          DATA: 26.05.14              
Senac oferece 633 bolsas de estudos gratuitas no RN - Notícias - Cidades - 
Nominuto.com 
 
 
O Sistema Fecomércio, por meio do Senac, abre partir desta terça-feira (27) processo 
seletivo para 633 bolsas de estudos voltadas à população de baixa renda, através do 
Programa Senac de Gratuidade (PSG). As inscrições seguem até 02 de junho, 
exclusivamente pelo site www.rn.senac.br/psg. 
 
Os cursos serão realizados em Natal, Mossoró, Parnamirim, Macaíba, Caicó e Assú. A 
seleção contempla capacitações que terão início no mês de julho. Os interessados 
em se candidatar a uma das vagas devem possuir renda familiar mensal de até dois 
salários por pessoa e atender aos requisitos do curso pelo qual optou. Ao todo, são 
oferecidas 17 opções de cursos, em 37 turmas, com vagas nos horários da manhã, 
tarde e noite. 
 
Entre os cursos disponíveis estão Operador de Computador, Web Designer, 
Programador Web, Língua Brasileira de Sinais (Libras), Auxiliar Administrativo, 
Auxiliar de Pessoal, Camareira em Meios de Hospedagem, Depilador, Colorimetria, 
Operador de Telemarketing, Vendedor, Manicure e Pedicure, Higienista de Serviços 
de Saúde, Costureiro, Auxiliar de Recursos Humanos, Recepcionista e Promotor de 
Vendas. 
 
Outras informações podem ser obtidas pelo telefone (84) 4005-1000. 
 
 
Classificação: Positiva 
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Olimpíada do Conhecimento abre inscrições para  programa de voluntários   - 
Notícias - Educação - Nominuto.com 
 
O  Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) recebe inscrições  
para quem deseja ser voluntário durante a Olimpíada do Conhecimento  
2014, a maior competição de educação profissional das Américas. O  
evento, que será realizado no Expominas, em Belo Horizonte, entre 3 e 6  
de setembro, espera a visita de 300 mil pessoas. O trabalho dos  
voluntários, que começará em 28 de agosto e se encerrará em 7 de  
setembro, incluirá visitas guiadas, recepção das comitivas e atuação no  
restaurante do evento. 
 
 Para  
se inscrever, é preciso ter mais de 18 anos, morar na região  
metropolitana da capital mineira e ter disponibilidade de horário para o 
 trabalho. Os voluntários receberão transporte, alimentação, uniforme e  
certificado de participação.  
 
 Essa 
 é a primeira vez que o Sistema Indústria convoca voluntários para a  
competição, que está em sua 8ª edição. A experiência vai funcionar como  
um teste para a versão internacional do torneio, a WorldSkills, que será 
 realizada pela primeira vez no Brasil, em 2015, na cidade de São Paulo. 
 “O Brasil está começando com essa cultura agora. O trabalho voluntário  
já é realidade, e muito bem sucedida, em vários eventos pelo mundo. É um 
 exercício de cidadania”, conta a coordenadora do programa de  
voluntários para a Olimpíada do Conhecimento, Janaína Mascarenhas.  
 
 Nas  
últimas edições da competição internacional (2013, na Alemanha, e 2011,  
na Inglaterra), a participação de voluntários foi um sucesso. O objetivo 
 da iniciativa é envolver outras instituições de ensino no evento,  
despertar e incentivar a comunidade para os valores e vantagens da  
formação profissional.  
 
 Os  
voluntários devem ser comunicativos, ter disposição, iniciativa, bom  
humor e, de preferência, estudarem em escolas e universidades públicas e 
 particulares. As inscrições podem ser feitas até 9 de junho pela  
internet e a divulgação dos selecionados, no dia 25 do mesmo mês. O  
treinamento será realizado em   agosto.  
 



 

 As inscrições podem ser feitas no Portal da Indústria, no link: 
 
 http://www.portaldaindustria.com.br/senai/iniciativas/programas/olimpiadas-do-
conhecimento/2014/05/1,37903/escolha-colaborar.html  
 
 Conheça 
 a Olimpíada do Conhecimento:  Promovida pelo SENAI a cada dois anos, a  
competição reúne estudantes de cursos técnicos e de formação  
profissional do SENAI e do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial  
(Senac).  Neste ano, serão mais de 800 competidores em todo o país. Eles 
 disputarão medalhas de ouro, prata e bronze em 58 ocupações  
profissionais da indústria e do comércio. Os melhores classificados  
farão as provas de seleção dos competidores brasileiros ao torneio  
mundial, o WorldSkills.  
 
 Na  
competição, os jovens são desafiados a executar tarefas do dia a dia das 
 empresas, dentro de prazos e padrões internacionais de qualidade.  
Vencem aqueles que alcançarem as melhores notas nos quatro dias de  
prova.  
 
 Além  
de incentivar a dedicação dos estudantes, a Olimpíada do Conhecimento é  
uma forma de avaliar a qualidade da educação oferecida pelo SENAI. O  
desempenho dos competidores forma um conjunto de indicadores que apontam 
 tendências tecnológicas e mudanças nos perfis profissionais que  
orientam o SENAI na atualização dos currículos nas escolas. 
 
 
Classificação: Positiva 
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AssessoRN.com: Boletim Casa do Bem 
 

 
 
Um mar de bondades para o mundo navegar melhor 
 
Almas boas, o Boletim do 
Bem chega a mais uma edição feliz por compartilhar notícias legais, tornando 
nosso amado planeta mais feliz. Começamos elogiando os que ajudam de maneiras 
diferentes e que participam dessa corrente que proporciona alegrias diversas 
para muitos. 



 

 
- Temos o exemplo de 
Dora Ebener, a filha Luana e o esposo, que doaram coleção de lápis e recursos 
para nossas ações do bem. A mesma gratidão temos com o alma boa Fábio Macedo 
do 
Aero Clube que colocou a Casa do Bem para receber alimentos de um jogo entre 
ABC &amp; América e está sempre pensando em novas maneiras de nos ajudar. 
Hora 
de agradecer amiga Yanna Medeiros por estar tentando apoios futuros para nossa 
Casa do Bem, a amiga Daniela Paiva e familiares que nos acolheu no Hotel do Bem 
em seu Imirá Plaza, com café da manhã, almoço e diversão na piscina, tornando a 
união das mães e filhos bem maior. Somos gratos também ao Rudá Amorim que 
convidou grupo para um dia de lazer em seu empreendimento Aldeia Maracajaú 
Camping. Somos felizes com a ga lera do Clube dos Radioamadores como Reinaldo e 
Temístocles que doaram parque que repassamos para creche em Mãe Luiza. 
 
- Temos gratidão ainda a 
Marise Costa que nos ajuda e vai lançar livro ecológico na Casa do Bem, Augusto 
Maranhão que nos cede ônibus via SETURN todo mês para eventos diversos. O 
Heyder Macedo doou prancha de surf que foi repassada para Ventura e seu projeto 
Filhos da Mãe, feliz com o gesto de Sueldo Soaress que fez show em Nalva Café e 
conseguiu material de limpeza para nossa Casa do Bem. Agradecemos a Transfrete 
por cupons de combustível para nossas atividades. 
 
- Temos que tornar 
público ainda doação que chegou de almas boas como a psicopedagoga dra. Deyse 
Carvalho, da Avon, Eleika Bezerra, Angela e Ceci Dieb, Hugo Rafael da Silva, 
Natal Cap, Rede de Postos São Luiz, Shopping Cidade Jardim, Fernando Bezerra, 



 

dentista Carlos Alexandre, Alexsandra Carvalho, Ana Regina Murata, Espaço Vida 
Saudável D'Lyras e o pessoal do bloco Kuxixo que vai realizar festa e nos 
ajudar. 
 
AÇÕES DO BEM REALIZADAS 
RECENTEMENTE: 
 
- As personal Dara 
Guerra, Anne Kalyne e outra grande alma do bem, distribuíram 120 ovos de páscoa 
para crianças e idosos da ONG; 
 
- Humberto Martins 
Imóveis e turma de direito da UNP distribuíram chocolates na Casa do Bem. 
 
- O estúdio musical da 
Casa do Bem tem grande movimento com ensaios de bandas do bairro. Atualmente 
o 
estúdio precisa de esponjas para melhorar o isolamento acústico. Estamos também 
precisando de professor de Violão que possa trabalhar voluntariamente; 
 
- Recebemos cheque do 
Dom Salada que foi entregue por Dentinho e é uma ação mensal que nos ajuda 
bastante. Nossa gratidão e chamado para que todos possam nas segundas quintas 
de cada mês ir comer no Dom Salada para nos ajudar; 
 
- Luzineide Pretinha, 
Célia e Jarionete Firmino coordenam a brinquedoteca da Casa do Bem com 
atividades lúdicas, recreativas e educativas para crianças de 4 a 8 anos de 
idade, proporcionando alegria nos horários da tarde e pela manhã. Elas 
realizaram festa de páscoa com as crianças do projeto com a distribuição de 
chocolates; 
 
- A professora Ana Lígia 
oferece aulas de reforço escolar para uma turma de 25 crianças com apoio da 
vereadora Eleika Bezerra; 
 
- As primeiras turmas 
dos cursos do Pronatec em parceria com o SENAC foram finalizadas com a formação 
profissional de mais de 70 jovens que estão na mira de empresários para 
emprego; 
 
- Os proprietários do 
Trio Restaurante visitaram a Casa do Bem e abriram as portas para a possível 
contratação de jovens que acabaram de se qualificar através dos cursos do 



 

Pronatec; 
 
- O bailarino e 
coreografo Fábio Xavier oferece aulas de dança clássica para 30 crianças da 
Casa do Bem; 
 
- O bazar permanente da 
Casa do Bem precisa de doações para manutenção. Ajude doando roupas, 
bijuterias, calçados, livros, e objetos que possam ser reutilizados por outras 
pessoas; 
 
- Um grupo de alunos do 
curso de Enfermagem da UFRN que tem a supervisão da professora Suzana, 
realizaram uma mostra de saúde e cultura no ginásio Arena do Morro e teve a 
participação do grupo de dança de rua da Casa do Bem; 
 
- A Mystery Academia de 
Dança, que é parceira da casa do Bem e dirigida pelo bailarino e coreógrafo 
Heberth Gleydson, participou da cerimônia de inauguração do ginásio 
poliesportivo Arena do Morro, no bairro de Mãe Luiza com a presença de várias 
autoridades e um evento voltado para 400 pessoas. 
 
- O Rally RN 1500 do 
alma boa Kleber Tinôco fez doação para Casa do Bem; 
 
- A agência 3 Rios de 
Vânia, Rafael e Alana Cascudo está programado campanha para nos ajudar, uma vez 
que nosso saldo bancário está muito baixo e estamos precisando de ajuda, quem 
puder depositar algo a conta é 26847-X - agência 1668-3. Abaixo tem apelo; 
 
- Nosso presidente 
Flávio Rezende fez palestra no evento Ideia Social na APAE, numa promoção da 
AIESEC Natal;  
 
 Levamos grupo para o Ma-noa Park para um dia 
de lazer que foi fantástico. Agradecemos ajuda que recebemos do Seturn e da 
Luck Receptivo do alma boa George Costa; 
 
- O voluntário Henrique 
Oliveira organizou o Torneio Flávio Rezende de Futebol Sub 15 e a Casa do Bem 
foi campeão. O evento foi bem legal e os nossos jogadores voltaram aos treinos 
e estão participando de um torneio no Frasqueirão. O futebol está tendo o apoio 
da Potigas; 
 



 

- Jornal inglês The 
Guardian fez matéria sobre Casa do Bem para caderno especial da Copa do Mundo; 
 
UM APELO DO BEM 
 
Caro(a) amigo(a),  
 
Dirijo a entidade 
filantrópica Casa do Bem, localizada no bairro de Mãe Luiza, em nossa cidade 
Natal, que desenvolve ações humanitárias abrangendo projetos educacionais, 
esportivos, gastronômicos, culturais e de entretenimento e lazer, que podem ser 
vistos em visitas a própria Casa do Bem, na rua João XXIII, 1719, próximo a Via 
Costeira ou pelo site www.casadobem.org.br. 
 
Nossas atividades 
beneméritas são mantidas por doações espontâneas de pessoas físicas e algumas 
empresas, que depositam eventualmente ou mensalmente em nossa conta quantias 
diversas, tornando possível nosso sonho de ajudar os mais necessitados. 
 
Nossa diretoria não 
recebe nenhum tipo de remuneração e nossas contas estão expostas em nosso site 
no link “Prestação de Contas”, além de termos em dia todos os certificados 
exigidos pela legislação e de sermos fiscalizados anualmente pelo Ministério 
Público e outros órgãos. 
 
Como não temos 
telemarketing, boleto e nem motoqueiro para pegar doações, a única maneira de 
ajudar a Casa do Bem é através deste depósito direto na conta abaixo, 
agradecendo se a ajuda puder ser mensal, posto que as necessidades são 
constantes. 
 
Acreditando estar 
contribuindo para o bem estar de muitos, atendendo cerca de 800 pessoas 
diretamente e mais de duas mil indiretamente, me ponho a disposição para mais 
esclarecimentos e, desde já, fico grato pelo gesto de amizade e solidariedade, 
tornando possível nossa existência e ações humanitárias. 
 
Fraternalmente, Flávio 
Rezende – Pres. Casa do Bem – 9902 0092 
 
Conta Casa do Bem – 
26847-X – agência 1668-3 Banco do Brasil 
 
CNPJ 07.535.041.0001-21 



 

 
Ps1 - se não souber 
fazer a programação mensal consulte seu gerente ou alguém de sua confiança 
pessoal que saiba realizar o procedimento, caso faça opção para que a ajuda 
seja mensal. Lembro que mesmo optando pelo desconto mensal, ele pode a 
qualquer 
momento ser cancelado ou ter o valor aumentado ou diminuído, não causando 
dessa 
maneira nenhum estresse. 
 
Ps2 – a Casa do Bem pode 
fornecer recibo do recebimento da doação, mas por força da atual legislação, a 
doação não tem valor legal para efeito de redução de imposto de renda. O recibo 
pode ser solicitado pelo e-mail acasadobem@gmail.com 
 
Casa do Bem - amar a 
todos, servir a todos 
 
acasadobem@gmail.com 
 
inf 9612-8300 - 
3202-3441 
 
www.casadobem.org.br 
 
 
Classificação: Positiva 
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Quarta é Dia de Desafio em Caicó - Blog do Robson Pires 
 
 
26/mai/2014 
  
ás 11:14 
  
Publicado por Robson Pires na categoria 

 
 Quarta é Dia de Desafio em Caicó  
 
Falta pouco para que Caicó participe pela terceira vez do Dia do Desafio, evento 
realizado pelo Sistema Fecomércio RN, por meio do Sesc. Nesta quarta-feira (28), os 
caicoenses vão mais uma vez suar a camisa, agora rumo ao tricampeonato. A 
iniciativa, promovida desde 2011 no estado, estimula a prática de atividades físicas 
simultaneamente no mundo inteiro ao estabelecer competições saudáveis entre 
cidades. A que mobiliza mais pessoas, vence. 
 
Para fazer bonito mais uma vez, os caicoenses terão pela frente à “rival”, Cajicá na 
Colômbia. Serão 16 horas de exercícios recreativos, hidrodance, torneios de futsal, 
jump, ginástica funcional, recreação, tudo de forma gratuita. As atividades 
exclusivamente voltadas ao Dia do Desafio acontecem das cinco da manhã às nove 
da noite, no Sesc Seridó, Ilha de Sant’Ana, Centro Administrativo e principais praças 
da cidade. A vasta programação conta com a parceria do Sindicato do Comércio 
Varejista local e da Prefeitura Municipal de Caicó. Ambos se engajaram na 



 

elaboração das atividades, mobilizando suas equipes para integrar a programação e 
disponibilizando espaços para a realização dela. 
 
Em 2014, o Dia do Desafio acontece, além de Caicó, nos municípios de Mossoró, que 
irá competir com a cidade de Teresina (PI), e de Currais Novos, cujo rival será a 
cidade de Jucás (CE). Nos dois anos anteriores em que participou do projeto, o RN, 
representado por Caicó, foi campeão. Em 2012, ganhou de Limón Centro, na Costa 
Rica, e, em 2013, o bicampeonato foi conquistado em cima da cidade de Telas, em 
Honduras. 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: BLOG SUÉBSTER NERI          DATA: 26.05.14              
                                     - 
 
Falta pouco para que Caicó participe pela terceira vez do Dia do Desafio, evento 
realizado pelo Sistema Fecomércio RN, por meio do Sesc. Nesta quarta-feira (28/05), 
os caicoenses vão mais uma vez suar a camisa, agora rumo ao tricampeonato. A 
iniciativa, promovida desde 2011 no estado, estimula a prática de atividades físicas 
simultaneamente no mundo inteiro ao estabelecer competições saudáveis entre 
cidades. A que mobiliza mais pessoas, vence. 
 
Para fazer bonito mais uma vez, os caicoenses terão pela frente à “rival”, Cajicá na 
Colômbia. Serão 16 horas de exercícios recreativos, hidrodance, torneios de futsal, 
jump, ginástica funcional, recreação, tudo de forma gratuita. 
 
As atividades exclusivamente voltadas ao Dia do Desafio acontecem das cinco da 
manhã às nove da noite, no Sesc Seridó, Ilha de Sant’Ana, Centro Administrativo e 
principais praças da cidade. 
 
A vasta programação conta com a parceria do Sindicato do Comércio Varejista local 
e  da Prefeitura Municipal de Caicó. Ambos se engajaram na elaboração das 
atividades, mobilizando suas equipes para integrar a programação e disponibilizando 
espaços para a realização dela. 
 
Dia do Desafio no RN 
 
Em 2014, o Dia do Desafio acontece, além de Caicó, nos municípios de Mossoró, que 
irá competir com a cidade de Teresina (PI), e de Currais Novos, cujo rival será a 
cidade de Jucás (CE). 
 
Nos dois anos anteriores em que participou do projeto, o RN, representado por 
Caicó, foi campeão. Em 2012, ganhou de Limón Centro, na Costa Rica, e, em 2013, o 
bicampeonato foi conquistado em cima da cidade de Telas, em Honduras. 
 
 
Classificação: Positiva 



 

VEÍCULO: BLOG DO JBELMONT          DATA: 26.05.14              
Blog do JBelmont - Dia do Desafio começa com caminhada às 5h 

 
A cidade de Mossoró se prepara para o Dia do Desafio. Na quarta-feira, 28, os 
mossoroenses irão participar pela primeira vez do evento realizado pelo Sistema 
Fecomércio RN, através do Serviço Social do Comércio (SESC).  
 
 A Prefeitura de Mossoró, através da Secretaria da Educação, apoia a iniciativa e 
movimenta literalmente a população de Mossoró. No dia 28 tem agendada uma 
caminhada, às 5h, com saída em frente ao Serviço Social do Comércio e seguindo até 
a Praça do Rotary, Nova Betânia. A ideia é atrair o maior número de pessoas 
possível.   
 
 Noventa escolas do munícipio estarão realizando atividades. De acordo com Jailma 
Soares, diretora pedagógica, todos os equipamentos do município estarão 
envolvidos nas atividades. Além das escolas, entrarão na movimentação secretarias, 
Unidades de Saúde, departamentos de trânsito e demais estabelecimentos.  
 
 Mossoró competirá com Teresina (PI). Os mossoroenses contarão com 16 horas de 
exercícios recreativos, aulões de ginástica, jump, caminhada, ginástica laboral e 
jogos esportivos, tudo de forma gratuita.  
 
 As atividades do Viva a Rio Branco, oferecidas no Corredor Cultural da Avenida Rio 
Branco, serão exclusivamente voltadas ao Dia do Desafio. A ginástica laboral nas 



 

praças públicas às 7h30, também representa mais uma novidade. 
 
 Com as parcerias, as atividades do Dia do Desafio serão espalhadas pelos quatro 
cantos da cidade: além do Sesc Mossoró, praças, escolas, academias de ginástica, 
UERN e outros locais públicos receberão atividades.  
 
 Interdição – Estimando uma grande movimentação para o Dia do Desafio, a 
Subsecretaria de Trânsito e Transporte, fará a interdição da Avenida Rio Branco, 
durante as atividades do Viva a Rio Branco, no dia 28. A rua ficará inacessível para 
veículos no horário de 17 às 19h. 
 
 
Classificação: Positiva 
 
 



 

VEÍCULO: BLOG DO SERIDÓ          DATA: 26.05.14              

Caicó se prepara para viver mais um Dia do Desafio « Blog do Seridó  
 

Dia 28/05, os caicoenses vão mais uma vez suar a camisa. Rumo ao 

tricampeonato, Caicó participa pelo terceiro ano consecutivo do Dia do Desafio, 
evento realizado pelo Sistema Fecomércio RN, por meio do Sesc. A iniciativa, 
promovida desde 2011 no estado, estimula a prática de atividades físicas 
simultaneamente no mundo inteiro ao estabelecer competições saudáveis entre 
cidades. A que mobiliza mais pessoas, vence. 

Para fazer bonito mais uma vez, os caicoenses terão pela frente à “rival”, Cajicá na 
Colômbia. Serão 16 horas de exercícios recreativos, hidrodance, torneios de futsal, 
jump, ginástica funcional, recreação, tudo de forma gratuita. 

As atividades exclusivamente voltadas ao Dia do Desafio acontecem das cinco da 
manhã às nove da noite, no Sesc Seridó, Ilha de Sant’Ana, Centro Administrativo e 
principais praças da cidade. 

A vasta programação conta com a parceria do Sindicato do Comércio Varejista local 
e da Prefeitura Municipal de Caicó. Ambos se engajaram na elaboração das 
atividades, mobilizando suas equipes para integrar a programação e disponibilizando 
espaços para a realização dela. 

Dia do Desafio no RN 

Em 2014, o Dia do Desafio acontece, além de Caicó, nos municípios de Mossoró, que 
irá competir com a cidade de Teresina (PI), e de Currais Novos, cujo rival será a 
cidade de Jucás (CE). 

Nos dois anos anteriores em que participou do projeto, o RN, representado por 
Caicó, foi campeão. Em 2012, ganhou de Limón Centro, na Costa Rica, e, em 2013, o 
bicampeonato foi conquistado em cima da cidade de Telas, em Honduras. 

Sobre o Dia do Desafio 

Criado no Canadá em 1980, o Dia do Desafio, realizado sempre na última quarta-

feira de maio, tem a proposta de despertar o interesse pela prática de esportes e de 
atividades físicas, por meio de uma competição amigável entre cidades. É 
coordenado pelo Sesc SP e promovido mundialmente pela The Association for 
Internacional Sport for All (TAFISA). Envolve poderes públicos, instituições privadas e 
cidadãos em mais de 20 países americanos. 

Em 2014, o Dia do Desafio acontecerá em sua 20ª edição – e 3ª no RN. Desde 2013, 
o evento é uma das ações da campanha Move Brasil, que pretende ampliar erradicar 
o sedentarismo no país por meio da prática de atividades físicas até o ano de 2016, 
quando serão realizados os Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro (RJ). 

http://www.klipbox.com.br/clients/176/links/77106407
http://www.klipbox.com.br/clients/176/links/77106407


 

VEÍCULO: LIEGE BARBALHO          DATA: 26.05.14              
 
Liege Barbalho » Palco Giratório 
 
 
Peça traz à tona mundo vivido pelos travestis  

 
Uma noite na vida de um travesti. Esse é o mote de Uma Flor de Dama, último 
espetáculo da 1ª etapa do Palco Giratório 2014 no Rio Grande do Norte. As 
apresentações serão promovidas pelo Sistema Fecomércio RN, através do Sesc, 
nesta sexta-feira em Natal, na Casa da Ribeira, e no sábado, em Santa Cruz, no 
Teatro Candinha Bezerra. Ambas às 20h. Para assistir, basta ir à bilheteria do teatro 
1h antes da apresentação com 1 kg de alimento não perecível e retirar o ingresso. 
 
Com classificação indicativa de 18 anos, o espetáculo cearense, encenado pelo grupo 
As Travestidas, mostra o momento em que a personagem travesti entra no camarim 
e se prepara para fazer um show até ir às ruas prostituir-se. No fim da noite, sentada 
no bar, ele fala sobre sua vida, suas escolhas, seus amores, seu ódio. O público 
acompanha a vida dessa personagem fictícia acrescida de fatos reais a partir de uma 
pesquisa de campo do ator. 
Classificação: Positiva 



 

NOTÍCIAS DE INTERESSE: 
 
VEÍCULO: TRIBUNA DO NORTE          DATA: 27.05.14             EDITORIA: POLÍTICA 

 
 



 

VEÍCULO: TRIBUNA DO NORTE          DATA: 27.05.14             EDITORIA: POLÍTICA 

 
 



 

VEÍCULO: JORNAL DE HOJE          DATA: 26.05.14             EDITORIA: POLÍTICA 
 
Postado dia 26/05/2014 às 16h02  
por: Portal JH 
Como vingança a Agripino, Rosalba e marido podem apoiar candidatura de Robinson Faria 

Governadora estaria insatisfeita porque presidente nacional do DEM não dará legenda para 

ela ser candidata 

 
A governadora Rosalba Ciarlini (DEM) estaria planejando uma vingança contra o líder 
nacional do partido, o senador José Agripino Maia (DEM), que tenta a todo custo 
sepultar a candidatura à reeleição da única governadora do DEM no Brasil para que a 
legenda participe do acordão em apoio à candidatura do presidente da Câmara, 
Henrique Alves (DEM), a governador, e da vice-prefeita de Natal, Wilma de Faria (PSB), 
arquirrival de Rosalba, ao Senado Federal. 

Nesse sentido, a tentativa de levar a candidatura de Rosalba à reeleição até às últimas 
consequências, seria uma espécie de “troco”, vingança de Carlos Augusto e Rosalba 
contra Agripino, pela postura do presidente do DEM em relação a quem foi fiel 
sempre. Nem que, para isso, custe a Agripino a não reeleição do deputado federal 
Felipe Maia. 

Mesmo que perca na votação do diretório estadual, Rosalba ainda poderá levar sua 
candidatura para as convenções, onde, numa nova votação, desta feita, com os 
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delegados da legenda, o DEM definirá o futuro da sigla. Rosalba aposta no sucesso de 
uma espécie de prestação de contas à população do Rio Grande do Norte para tentar 
convencer o DEM que sua candidatura é viável. 

Na última sexta-feira, houve a última tentativa de reconciliação de projetos entre 
Rosalba e Agripino. Em vão. Ela não abriu mão do direito legítimo de se candidatar à 
reeleição. Agripino, por sua vez, também não se negou o direito de optar por outro 
projeto que seja melhor para o partido: diante do incerto da reeleição de Rosalba, 
garantir, ao menos a reeleição do deputado federal e dos três deputados estaduais, 
nem que para isso sepulte a candidatura de Rosalba à reeleição e leve o DEM ao 
acordão de Henrique e Wilma. 

No encontro de sexta, Carlos Augusto jogou duro com presidente do DEM. Reclamou 
do abandono a que Agripino submeteu Rosalba. Responsabilizou Agripino de estar por 
trás de uma manobra jurídica com o objetivo de inviabilizar Rosalba eleitoralmente e 
afirmou que se o DEM participar do acordão de Henrique e Wilma favorecerá a 
candidatura de Robinson Faria, adversário de Agripino, a governador. 

Não convenceu. Agripino manteve a posição de ser contra a reeleição de Rosalba. 
Enumerou argumentos políticos, jurídicos e populares, citando as pesquisas que dão 
desaprovação elevada da governadora. Aí, foi Rosalba quem não se deixou convencer. 
Assim, agendou-se, para pôr fim ao conflito, para o próximo dia 2, uma reunião do 
diretório, onde os membros votarão as duas propostas da legenda: reeleição de 
Rosalba ou coligação com os partidos do acordão. 

Para tentar levar seu plano de reeleição – e vingança – adiante, Rosalba estaria 
telefonando e conversando pessoalmente com todos os integrantes do diretório 
estadual do DEM, individualmente, para tentar fazer com que sua tese de reeleição 
vença na votação do diretório no dia 2. 

As informações de bastidores apontam que o clima entre Carlos Augusto e Agripino é 
de disputa de poder silenciosa. Carlos acha-se credor do gesto de Rosalba ter 
permanecido no DEM após o convite para se filiar ao PSD. Com isso, Rosalba perdeu a 
chance de fazer parte da base aliada de Dilma Rousseff (PT) e participar da divisão do 
banquete dos recursos federais. Terminou, com a posição, amargando o mal de ser 
oposição. Carlos Augusto ainda acusou Agripino de ter incentivado uma manobra 
jurídica para inviabilizar Rosalba na Justiça Eleitoral. 

Os dois projetos – Rosalba ou os deputados – internos do DEM seriam incompatíveis 
devido ao isolamento político da legenda. Para ter chances de eleger o maior número 
de deputados, o DEM necessita montar um palanque com uma quantidade mínima de 
legendas. Essas, entretanto, já estão associadas aos projetos de Henrique, sobretudo, 
e de Robinson Faria, em menor escala. 



 

Rosalba defende internamente que sua candidatura é viável. Agripino diz o contrário: 
que a governadora do seu partido está inviabilizada politicamente, juridicamente e 
popularmente. Por isso, ir para as urnas, ele avalia, é um risco enorme de Rosalba 
perder e levar junto os mandatos do DEM. Sobretudo o de Felipe Maia, único 
deputado federal do DEM no RN, ainda mais filho de Agripino e herdeiro político da 
família Maia. 

O futuro do DEM será definido por pouco mais de 40 integrantes da executiva 
estadual, a maioria ligada ao senador José Agripino, como a própria mulher, Anita 
Catalão Maia, o assessor Júnior Maia, o filho, Felipe Maia, deputados estaduais José 
Adécio, Getúlio Rego e Leonardo Nogueira, Fátima Lapenda, Esdras Alves. 

Apoiar Wilma de Faria é a maior traição de José Agripino a Rosalba 
Deixar de apoiar a reeleição da governadora do seu partido para apoiar a candidatura 
ao Senado da sua arquirrival, Wilma de Faria, é considerada por Rosalba como a maior 
traição de José Agripino Maia. Na campanha passada, tanto Agripino quanto os aliados 
da época foram para as ruas e palanques do Rio Grande do Norte acusar Wilma de ter 
cometido um governo sofrível e cheio de escândalos administrativos. Agora, em nome 
de um acordão político ainda inexplicável, Agripino deixa de defender um aliado 
político de mais de 40 anos para apoiar a candidatura de uma adversária política. 

Wilma de Faria se destacou nos últimos três anos fazendo oposição ao governo 
Rosalba Ciarlini. Antes de iniciar a oposição, Wilma recebeu a acusação, da própria 
Rosalba Ciarlini, endossada pelo senador José Agripino, que Wilma deixou uma dívida 
de mais de R$ 800 milhões para Rosalba pagar. 

Em seguida, Wilma foi acusada pelo DEM de, mesmo sendo professora, ter feito um 
governo em que a educação ficou nem segundo plano. Para tanto, o DEM de Agripino 
e Rosalba afirmou que Wilma teve mais de dez secretários de educação, o que mostra 
descompromisso com o setor, enquanto que o governo de Rosalba teve apenas uma 
secretária, Betânia Ramalho. 

O governo do DEM também acusou Wilma de Faria de ter feito um governo de 
escândalos administrativos, no que foi endossado pelo presidente nacional do DEM, 
José Agripino. Apesar disso, Agripino, em nome de acordo ainda inexplicável, deixará 
de apoiar a correligionária, para apoiar a candidatura ao Senado da rival política do 
DEM. É por isso que Rosalba estaria disposta a ir até o final com a candidatura ao 
governo, mesmo que, com isso, prejudique Agripino através da não reeleição de Felipe 
Maia. 

O raciocínio da governadora é este: Já que não está levando em conta minha lealdade, 
irei até as últimas consequências com a proposta de minha candidatura à reeleição. E 
mais: a governadora acredita que tem avanços no seu governo e que, ao levá-los ao 



 

conhecimento da população, terá o respaldo popular para se reeleger governadora do 
Estado. 
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VEÍCULO: JORNAL DE HOJE          DATA: 26.05.14             EDITORIA: POLÍTICA 
Postado dia 26/05/2014 às 16h16  
por: Portal JH 
“H n  q      á    M    ? É               p     l       nh          n    ú      RN” 

Pré-candidato a governador pelo PSOL critica reunião de partidos em torno de Henrique 

Eduardo Alves 

 
A frase do presidente da Câmara dos Deputados, Henrique Eduardo Alves (PMDB), 
afirmando que quer conhecer “os motivos que levam a essa situação vergonhosa num 
hospital tão importante como esse”, se referindo ao Hospital Regional de João 
Câmara, também mereceu a análise do pré-candidato a governador Robério Paulino. 

Ele disse, em entrevista a 94 FM, que o deputado federal “só poderia estar vivendo no 
planeta Marte para desconhecer a realidade da saúde pública no Rio Grande do 
Norte”. Especialmente, a dura rotina nos hospitais públicos do estado, que carecem de 
recursos financeiros para solucionar em definitivo seus problemas crônicos. 

“O Henrique está em Marte? Porque nos gabinetes de Brasília ele não teve nenhuma 
preocupação real com os problemas da saúde do Rio Grande do Norte. Pior: ele foi 
parte dos três últimos governos do Estado, com indicação de cargos e controle de 
secretarias, sendo, portanto, tão responsável pelo caos do estado quanto os ex-
governadores, especialmente na questão da saúde”, afirmou. “É muita cara de pau 

http://jornaldehoje.com.br/author/portal-jh/
http://jornaldehojecdn.s3.amazonaws.com/media/78o87o87o78o76o7_0.jpg
http://jornaldehojecdn.s3.amazonaws.com/media/78o87o87o78o76o7_0.jpg


 

que ele venha, somente agora, querer conhecer essa realidade. O que mostra que ele 
está apenas de olho nas eleições”,disse Paulino. 

Professor de economia do Departamento de Políticas Públicas da UFRN, Robério 
afirmou que Henrique está existem quatro décadas como parlamentar, mas somente 
agora veio atentar para os problemas de saúde do Estado. “Por que ele não tentou 
resolver isso antes? Isso é discurso de eleição, promessa de eleição. Ele poderia ter 
resolvido isso antes, porque ele fez parte de todos esses governos e, como presidente 
da Câmara, ele tem autoridade para tentar reverter isso, e não, vir com esse tipo de 
preocupação às vésperas da eleição. O povo não acredita mais. É muita cara de pau”. 

Para Robério, como deputado federal, sobretudo como presidente da Câmara, 
Henrique poderia, com emendas, tentar redirecionar o Orçamento Geral da União 
(OGU), papel do deputado. “Henrique é tão responsável quanto a Rosalba pela 
situação atual, mas o que nos estarrece é a situação de surpresa, de dizer que não 
sabia que os hospitais regionais estão sucateados e de ficar propondo”, pontuou 
ainda. 

MAIS CRÍTICAS 
As críticas de Robério Paulino ao suposto desconhecimento da realidade da saúde 
pública no Rio Grande do Norte, da parte do deputado federal Henrique Alves, não 
foram pioneiras. No sábado, o deputado estadual José Dias (PSD) questionou onde o 
sobrinho que preside a Câmara dos Deputados estava morando, já que desconhece a 
crise permanente no setor de saúde, especialmente nos hospitais. 

“Henrique participou dos últimos governos e somente agora veio descobrir que há 
problemas nos hospitais regionais?”, questionou José Dias. Para o deputado estadual, 
a declaração de Henrique é de estarrecer. “Onde é que ele estava morando?”. 

Segundo José Dias, tio-afim de Henrique, “o que é mais triste é que o homem (ele, 
Henrique) que teria capacidade de resolver tudo, porque agora (como presidente da 
Câmara) está dizendo que vai resolver, só agora que vai resolver”. 

Na sexta, Henrique “discutiu uma solução para a crise do Hospital Regional de João 
Câmara” com o auxiliar de saúde da governadora Rosalba Ciarlini, Luiz Roberto 
Fonseca, o deputado estadual Gustavo Fernandes, o prefeito de João Câmara, 
Ariosvaldo Targino, além de secretários municipais. Na oportunidade, os gestores do 
Estado e do município “fecharam um acordo para administração compartilhada dos 
serviços prestados pelo hospital”. 

Robério: “A    ã  vai contar com  máquina de corrupção e      l g    ” 



 

O pré-candidato do PSOL a governadora, Robério Paulino, afirmou que a aliança entre 
Alves e Maias, a qual classificou de acordão, que terá o presidente da Câmara dos 
Deputados, Henrique Alves (PMDB), candidato ao governo, o deputado federal João 
Maia (PR) como vice e a ex-governadora Wilma de Faria (PSB) disputando o Senado, 
“vai contar com a máquina de corrupção e fisiologismo” nessas eleições. Ele afirmou 
que, a essa altura, as Secretarias do governo do Rio Grande do Norte já estão loteadas 
entre os mais de 20 partidos que decidiram apoiar o chapão. 

“Você pode ter certeza de que, a essa altura, as secretarias e os cargos comissionados 
já foram todos divididos. Porque esse chapão que está aí encabeçado pela senhora 
Wilma e pelo senhor Henrique, eles são especialistas no loteamento da máquina 
pública. Então a essa altura, se eles ganharem, já sabem quem vai ficar com cada 
secretaria, já sabem quantos cargos comissionados cada partido desses 15 ou 20 
partidos que eles dizem que têm, vai ter”, afirmou Paulino, em entrevista esta manhã 
ao “Jornal da Cidade”, da FM 94. 

Para Robério, a prática é condenável e a população não mais aceita. “Isso é uma 
vergonha. Isso é tudo o que a população do nosso país rejeita, que é o loteamento, 
que é o fisiologismo, as negociatas, as trapaças, o acordo dos caciques por cima e a 
população fica cansada disso”, afirmou o pré-candidato do PSOL a governador, 
criticando, também, o modelo de política tradicional no Rio Grande do Norte, com 
base no curral eleitoral. 

“Eles podem tentar ganhar a eleição com base nos controles dos currais eleitorais, 
com base na máquina que eles vão ter. Mas nós vamos ganhar com consciência, 
vamos percorrer mais de 50 cidades e vamos ter milhares de jovens trabalhando 
conosco pelas redes sociais. Aquelas pessoas que estiveram nas ruas, que tem 
consciência nesse estado, vão estar conosco”, disse. 
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Peemedebista acha que prestígio de Henrique fará alguma mudança no RN 

Político, professor e agropecuarista entende que deputado reúne muitos partidos e fará 

governo de coalizão para desenvolver o RN 

 
Joaquim Pinheiro 

Repórter de Política 

Integrante do Diretório Estadual do PMDB e suplente de vereador em Natal, o médico 
João Maria Marinho, que é também agropecuarista, entende que o povo do Rio 
Grande do Norte não pode perder a oportunidade de eleger o deputado Henrique 
Eduardo governador nas eleições deste ano por se tratar do político do Estado de 
maior prestígio nacional e consequentemente com maiores condições de tirar o Rio 
Grande do Norte da atual situação de dificuldade e colocá-lo no caminho do 
desenvolvimento. Ele lembra que a capital passa por um processo de transformação 
em razão, principalmente, do apoio do presidente da Câmara Federal ao prefeito 
Carlos Eduardo, cujo legado será uma realidade num futuro bem próximo. “O bom 
relacionamento institucional do deputado Henrique Eduardo com o Governo Federal 
poderá viabilizar mais recursos para o Estado e consequentemente para melhorar os 
serviços prestados à população norte-rio-grandense”, avalia o peemedebista 
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João Maria Marinho, conhecido como professo Joca, entende que o Estado vive uma 
das suas piores crises nos setores de saúde e segurança pública, que certamente serão 
prioridade num possível governo do PMDB comandado por Henrique Eduardo, 
segundo ele, por um político com experiência na vida pública e condições de realizar 
as mudanças e transformações necessárias para o desenvolvimento do Estado. Ele 
lembra que o Rio Grande do Norte tem potencialidades para desenvolver o turismo, a 
agricultura, a indústria e outros setores geradores de emprego e renda para o povo 
norte-rio-grandense. Professor Joca ressalta também o bom relacionamento que 
Henrique Eduardo tem com os prefeitos por ser um municipalista convicto e defensor 
de um novo Pacto Federativo para melhor a distribuição de verbas federais para os 
municípios. 

UNIÃO PELO ESTADO 
Sobre críticas com relação à união de vários partidos na coligação liderada pelo PMDB, 
tendo o PSB indicando o vice na pessoa de João Maia e o PSB apresentando Wilma de 
Faria para o Senado, o integrante do PMDB entende que chegou o momento da classe 
política unir-se num projeto apartidário para tirar o Rio Grande do Norte da atual 
situação de dificuldade em que se encontra. “Não existe essa história do acordão. O 
que vemos é um numero grande de partidos unidos em torno de um projeto para o 
Estado, onde prevalecerá o bem comum num somatório de esforços para que seja 
alcançado um objetivo. Nesta campanha estamos vendo no mesmo palanque as 
principais lideranças políticas do Rio Grande do Norte, a exemplo de Garibaldi Filho, 
Henrique Eduardo, Wilma de Faria, João Maia e vários outros que desejam construir 
um governo de coalizão para construir um novo Rio Grande do Norte”, ressaltou o 
peemedebista, lembrando que o radicalismo retrógrado e atrasado, passou. 
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O Brasil poderia ser um laboratório de testes para quem quiser se aprofundar no tema 
corrupção. É isso que acredita o advogado potiguar mestre em Direito Eleitoral e 
doutor em Direito Constitucional, Erick Pereira. Em artigo publicado no portal Uol, ele 
afirma que “na esteira do festival de escândalos que assola o país, sobram exemplos 
que ratificam as teorias e paradigmas experimentais sobre corrupção e desonestidade. 
Quais lentes de aumento, eles corroboram resultados apenas obtidos em escala 
minimalista”. 

Segundo Erick Pereira, corruptores e corruptos geralmente dão as costas para a 
probabilidade de serem flagrados ou punidos. “Falseia-se, caloteia-se, corrompe-se, 
suborna-se, trapaceia-se. Tira-se proveito da ação. Sucumbe-se às tentações buscando 
um equilíbrio entre o ato desonesto e o seu oposto, de modo a preservar uma 
autoimagem de cidadão respeitável, probo, adaptado à vida em sociedade, bom 
pagador, cumpridor das regras mínimas da Receita Federal”, analisou. 

O advogado afirma que a maioria de desonestos miúdos e “aqueles que se dão ao 
trabalho furtivo e aos riscos mesquinhos de surrupiar papel do escritório, balas do 
supermercado, travesseiros do avião, cinzeiros do hotel. Atos que não põem em risco 
os laços e compromissos responsáveis pelo equilíbrio social”. 
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“O que assombra nos últimos escândalos no país é a dimensão desvairada e 
ameaçadora às regras do jogo político e à ordem social com o custo da corrupção. Se 
antes se costumava avaliar em 10% a porcentagem máxima a título de suborno, agora 
se sabe que galgou a estratosfera de 50% disfarçados em negócios de fachada 
protagonizados por empresas de papel ou, em acepção grosseira, ‘lavanderias’”, 
acrescentou Pereira. 

Segundo o advogado, se os limites da propina costumavam estacionar em quatro 
algarismos, agora se sabe que é o céu de dez algarismos que rende independências 
financeiras, carreiras políticas, aportes financeiros para partidos e projetos de poder. 
“São negociatas de bilhões de reais dissimulados em esquemas de lavagem de 
dinheiro. A glutonaria é mais sôfrega quando ao banquete são convidados gestores de 
grandes empresas públicas e seus fornecedores, potenciais alimentadores do 
banalizado ‘caixa dois’ de candidatos e partidos políticos”, ressaltou. 

O advogado também afirmou que boa parte desse problema está nas indicações de 
políticos para cargos públicos, que são responsáveis por articulam contratos por 
critérios contrapostos à competência e aos interesses legítimos da administração 
pública e da sociedade. “Não que a corrupção seja fenômeno passível de extermínio 
pelas graças e dons de uma sociedade, a contar com a consciência dos cidadãos e a 
boa vontade ou índole dos governantes – em maior ou menor grau, ela existe em 
todas as sociedades. Lamentavelmente, seu oposto tem sido elevado a atributo 
distintivo de candidatos e programas de governo, ao invés de ser qualidade 
naturalmente encorajada como condição idealizada do exercício do poder político. 
Essa ambiguidade talvez decorra do desconforto crescente da sociedade civil para com 
a indulgência das nossas autoridades face às extensas fraturas éticas que, cada vez 
mais, permitem antever submundos corrompidos”, acrescentou. 

“P      da corrupção se abrem quando regras são maleáveis às interpretações 
múltiplas e       p n   ” 
No artigo, Erick Pereira também citou o caso da Petrobras, a maior estatal brasileira, 
envolvida em um escândalo sobre a compra superfaturada da refinaria de Pasadena, 
nos Estados Unidos. O diretor da estatal escreveu o que pode ser classificado como 
“acabar com a corrupção é o objetivo supremo de quem não chegou ao poder”. 

“Destino dos que galgam o poder? Não, apenas mais um caso de corrupção doentia, 
marcada por uma desmedida flexibilidade dos padrões morais a justificar os interesses 
ímprobos. Pena que não são poucos os contagiados. Não é difícil deduzir algumas das 
maiores causas desse estado de ruptura ética que perpassa o tecido social. As portas 
da corrupção se abrem quando regras são maleáveis às interpretações múltiplas e 
discrepantes; quando autoridades são liberadas para qualificar o próprio desempenho 
ou justificar as próprias ações”, analisou. 



 

Segundo Erick Pereira, não são poucos os estarrecidos com as contradições dos 
recentes depoimentos anêmicos de responsabilizações; quando ações de agentes 
públicos, mesmo que emocionalmente distantes da execução do ato corrupto, são 
elos de uma corrente articulada de laranjas, “indicados”, lobistas e doleiros; quando 
agentes indicados, transformados em “captadores” ou “colaboradores” a serviço dos 
indicantes, são postos às escâncaras em situações geradoras de conflitos de 
interesses. 

“Favores abrigam um custo oculto, incentivam retribuições e consolidam relações 
espúrias; políticos aceitam doações de empresas e lobistas em troca de legislação, de 
influência em contratos e licitações país afora. Fala-se muito na transparência como 
medida inibitória da corrupção. No entanto, ela nem sempre permite o 
reconhecimento da real extensão do poder dos conflitos de interesses”, ressaltou. 

“Sabe-se que, em alguns países, a exemplo da Alemanha, as regulamentações e 
fiscalizações austeras são muito mais eficientes no controle dos conflitos de interesses 
e, por consequência, na quebra das correntes vergonhosas. No nosso país, falta exigi-
las. A virtude na lide com a coisa pública, por desacreditada que seja, brota no mundo 
subjetivo e se espraia pelos códigos do poder, em que os consensos éticos são parte 
da racionalidade pragmática essencial à verdadeira política. Mas, no Brasil, falta 
diálogo para alcançar consensos e fazer boas escolhas”, finalizou o advogado. 
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O projeto está sendo desenvolvido pela Fiern em parceria com o Sebrae e a Sedec, e foi 

totalmente custeado pela iniciativa privada 

 
Ex-secretário estadual de Desenvolvimento Econômico (Sedec), o pré-candidato a 
deputado federal Rogério Marinho celebra a confirmação do lançamento do Mais RN 
para o dia 18 de julho. A data foi anunciada pelo presidente da Federação das 
Indústrias do RN (Fiern), Amaro Sales, durante solenidade de entrega da Medalha do 
Mérito Industrial Walter Byron Dore, no último sábado (24). 

Idealizador do projeto, criado durante sua passagem pela Sedec, e responsável pela 
articulação que uniu a Federação das Indústrias do RN (Fiern), Sebrae e as várias 
empresas privadas financiadoras do projeto, Rogério afirma que a consolidação da 
iniciativa poderá revolucionar o futuro da economia potiguar. “O Mais RN será um 
marco para o desenvolvimento do Estado”, disse o ex-secretário. 

“O Rio Grande do Norte precisa ter um plano de desenvolvimento pensado de 
maneira conjunta a curto, médio e longo prazo. Com o Mais RN, o estado terá a 
integração de sua economia com projetos que garantirão o crescimento sustentável e 
competitivo em uma perspectiva de 20 anos”, completou Rogério. 

http://jornaldehoje.com.br/author/portal-jh/
http://jornaldehojecdn.s3.amazonaws.com/media/76I76I67RI6RI6I5I.jpg
http://jornaldehojecdn.s3.amazonaws.com/media/76I76I67RI6RI6I5I.jpg


 

O Mais RN tem como objetivo detalhar áreas estratégicas de investimento no 
território potiguar, possibilitando o planejamento adequado para desenvolver a 
economia do Estado pelas próximas décadas. O projeto está sendo desenvolvido pela 
Fiern em parceria com o Sebrae e a Sedec, e foi totalmente custeado pela iniciativa 
privada. 
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Deputado crê que aprovação da proposição possibilitará que o RN dê um passo adiante na 

formação profissional de seus servidores 

Foto: Divulgação 
Transformar a escola de governo Cardeal dom Eugênio de Araújo Sales em uma 
fundação de direito público é o objetivo de requerimento de autoria do deputado 
Leonardo Nogueira (DEM), protocolado na Mesa Diretora da Assembleia Legislativa 
solicitando da governadora Rosalba Ciarlini e do secretário da Administração e dos 
Recursos Humanos, Antônio Alber da Nóbrega a realização de estudos nesse sentido. 

O parlamentar afirma que a Escola de Governo, que tem em sua missão desenvolver 
as competências dos servidores, para otimizar a capacidade da administração estadual 
na gestão de políticas públicas, busca desenvolver processos de elevação da 
escolaridade e de qualificação profissional em todos os segmentos, oferecendo a estes 
servidores as condições necessárias ao seu crescimento profissional e pessoal. 

“As condições necessárias para se chegar ao nível de excelência que hoje se encontra 
a Escola de Governo são do Fundo de Desenvolvimento do Sistema de Pessoal do 
Estado (FUNDESPE), que foi instituído pela Lei 8.558/93, que garantiria os recursos 
necessários para o desenvolvimento da Fundação. Isso fomentaria toda a capacitação 
dos servidores do Estado, sem o perigo desses recursos serem utilizados para outros 
fins, como aconteceu no final de 2010, que foram utilizados para pagar a folha dos 
servidores”, afirmou. 

Leonardo Nogueira justificou que a aprovação da sua proposição possibilitará que o 
Rio Grande do Norte dê um passo adiante na formação profissional de seus servidores 
e garanta para as gerações futuras um serviço público de qualidade a partir de uma 
formação profissional ampla dos quadros de pessoal do Estado “que, sobremodo, 
carece de melhor qualificação/capacitação para prestar um serviço acima do que sem 
hoje”. 
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Nas vésperas da Copa, Sebrae inicia treinamento de comerciantes informais 

Dos 60 comerciantes informais inscritos no evento, pouco mais de 20 compareceram a sua 

abertura, hoja pela manhã, no Sebrae 

 
Duas semanas antes do primeiro jogo da Copa do Mundo em Natal, entre México e 
Camarões, só hoje começou o curso de capacitação do projeto “Comida de Rua”, uma 
iniciativa do Serviço Social da Indústria (SESI) em parceria com o Serviço Brasileiro de 
Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE). 

A proposta, que custou ao Governo Federal R$ 2 milhões para as 12 cidades sedes do 
evento, no entanto, começou com 24 dos 60 cadastrados, que também receberiam 
noções de aproveitamento integral dos alimentos e gestão do negócio. 

O treinamento, que começa nesta segunda-feira bem cedo e vai durar até o próximo 
dia 6 de junho, das 7h às 12h, na sede do SEBRAE, começou na garagem e continuará 
em salas do interior do prédio recém-reformado. Em meio a barulho de obras e 
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próprio ventilador instalado no local, uma instrutora iniciou o curso para uma maioria 
de ambulantes do Arena das Dunas e do Franqueirão cadastrados. 

Eles receberão aulas teóricas e práticas que incluirão a importância da higiene, como 
fazer manipulação e aproveitamento adequado dos alimentos, com demonstração de 
algumas receitas do Projeto Cozinha Brasil do SESI. Além de ações de capacitação para 
compra, venda, planejamento, controle financeiro, empreendedorismo e 
administração, por meio das Oficinas SESI, SEBRAE. 

Para a responsável técnica pelo Programa Cozinha Brasil do SESI/RN, Saniza Melo, o 
“Comida de Rua” será uma oportunidade única para levar informação aos ambulantes, 
melhorando a qualidade de seus serviços e produtos oferecidos para atender bem aos 
torcedores durante o mundial de futebol. 

Mas depois de ver o pequeno comparecimento, os organizadores já pensam em fazer 
mudanças no formato do treinamento, como arrumar um microfone para que os 
instrutores possa ser mais bem ouvidos pela assistência e rapidamente tirá-los do 
desconforto da garagem. Não foi informado quanto dos R$ 2 milhões destinados pelo 
Governo Federal – e que chegaram em cima da hora – coube a Natal para realizar o 
treinamento. 
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Fifa divulga preços: Cachorro-q  n   (R$10), ág     n   l (R$6)… 

Comercializada apenas na Arena Pernambuco, tapioca sai pelo preço de R$ 8 

 
A Fifa divulgou nesta segunda-feira os preços dos alimentos vendidos dentro das 
arenas durante a Copa do Mundo. Os valores estão mais “salgados” com relação aos 
cobrado na Copa das Confederações do ano passado. Os produtos variam de R$ 15 a 
R$ 5. 

Entre os alimentos mais baratos está o bolo de rolo, vendido exclusivamente na Arena 
Pernambuco. Já uma tapioca, também comercializada apenas no Recife, sairá por R$ 
8. Outras opções de comidas são cheeseburguers e cachorro quentes (R$ 10) e 
cheeseburguers duplos (R$ 13). 

Entre as bebidas, a cerveja com álcool importada, de 473 ml, custará R$ 13. Já a 
nacional será comercializada por R$ 10, enquanto a sem álcool por R$ 6. Uma água 
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mineral, de 500ml, será vendida também por R$ 6, enquanto um refrigerante, de 
600ml. poderá ser adquirido por R$ 8. 

  

Veja alguns preços de alimentos que terão em todas as sedes: 
Cheeseburger – R$ 10 
Double-cheeseburger- R$ 13 

Cachorro quente – R$ 10,00 

Cerveja Budweiser 400ml – R$ 13,00 

Cerveja Brahma 300ml – R$ 6,00 

Chocolate – R$ 8,00 

Água – R$ 6,00 
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Prefeitura aposta no Fifa Fan Fest como vitrine para as potencialidades de Natal 

Evento terá nada menos que a participação de 40 artistas locais 

 
Carolina Souza 

acw.souza@gmail.com 

Um lugar muito especial, visto como local ideial para a realização do Fifa Fan Fest. Foi 
assim que o prefeito Carlos Eduardo se referiu à área da Praia do Forte que receberá 
46 atrações musicais gratuitas durante os dias da Copa do Mundo em Natal. Em 
coletiva de imprensa realizada na manhã desta segunda-feira (26), o prefeito garantiu 
que o evento, por diversas vezes criticado pela população, vai acontecer de modo a 
beneficiar não só a promoção do mundial do futebol, mas principalmente da capital 
potiguar. 

“Iremos comer essa oportunidade com casca e tudo”, disse Carlos Eduardo, rebatendo 
críticas sobre a viabilidade do evento. A realização do Fifa Fan Fest, evento aberto ao 
público para a transmissão de todos os jogos da programação da Copa, contará 
também com shows de artistas nacionais e locais. Ao todo, a promoção da Fan Fest 
custará ao município aproximadamente R$ 6,4 milhões. 

Entre as atrações, voltadas para um público diário de cerca de 20 mil pessoas, destaca-
se a presença de artistas de renome como Marina Elali, Dorgival Dantas, Olodum, 
Araketu e Maestro Spok e Forrobodó. Margareth Menezes também integra a lista de 
atrações musicais, porém com show ainda a ser confirmado pela organização. 

http://jornaldehoje.com.br/author/portal-jh/
http://jornaldehojecdn.s3.amazonaws.com/media/Coletiva-do-Fifa-Fanfest-HD.jpg


 

Os artistas locais ocuparão o maior espaço da programação do Fifa Fan Fest. Ao todo, 
são 40 cantores e bandas que se destacam entre os músicos potiguares. “O nosso foco 
é prestigiar a prata da casa. Demos vez aos nossos talentos, que merecem esse amplo 
espaço de divulgação. Além do grande público que se fará presente no evento, 
emissoras de televisão de diversos países também estarão transmitindo o evento, 
abrindo assim a possibilidade de novos mercados para Natal”, afirmou Carlos Eduardo. 

“Será um oportunidade única, pois a principal atividade econômica da cidade é o 
turismo. Nunca tivemos uma oportunidade dessas no passado e, talvez, nunca 
tenhamos no futuro. Estados Unidos, Japão, Itália e Uruguai não são mercado para 
nós, mas teremos milhares de visitantes, já que esses países estarão jogando em 
Natal”, destacou o Prefeito de Natal. 

Os shows acontecerão entre os dias 12 de junho a 13 de julho, das 10h às 22h, com 
pausa nos horários em que serão transmitidos os jogos da Copa do Mundo. A 
estrutura da arena Fifa Fan Fest, que contempla 34 mil metros quadrados, já começou 
a ser instalada pela Pratika Locações, empresa vencedora da licitação, devendo estar 
pronta até o dia 5 de junho. 

“O que cabe à Pratika, estará pronto até o dia 5. Nesta quarta-feira (28) estaremos 
liberando o espaço para os parceiros iniciarem suas montagens. As estruturas de som 
e iluminação, por exemplo, será um serviço que compete a Fifa e não a nós”, disse 
Bruno Melo, diretor da Pratika. 

Para receber visitantes locais, nacionais e também do exterior, o evento em Natal terá 
cerca de 2000 seguranças privados, com apoio ainda de planos de segurança da Polícia 
Militar e Polícia Civil. O Corpo de Bombeiros também terá um posto instalado no local. 
De acordo com a regulamentação do evento, todos os visitantes terão de passar por 
um detector de metais para ter acesso à estrutura. Câmeras de vigilância também 
serão instaladas no local. 

Sobre a mobilidade dos visitantes, a Secretaria de Mobilidade Urbana (Semob), 
presente também na coletiva, informou que serão disponibilizados 24 linhas de ônibus 
que contemplam os bairros da região, com 189 ônibus operando 1.402 viagens 
durante o período do Fifa Fan Fest. A respeito de estacionamento pata veículos 
particulares, a secretária Elequicina Santos não tinha dados a repassar. 

 
 


